
T fä t***?
PQLITICO-OECONOMIf?

Afhanollng/

.... ,g. p f NLÄ N I) *Med Philöfoßhifto "FÄCULTETEN-S Bifall/
Under

Kongl. Oecon. DIRECTEURENS, Chemie PROFESSO-
RENS, Acad. BiBLIOTHEC. och motta* af

i -Koncjl. Swensta Wctenstaps Academi»n,

Herr P^M ADRIåN
GA D D S

Inseende.
För -Krantscn

Ut<^i f wc >» uv) £örfu>a_ä&,
Af

OTTO REINHOLD tJÖJtf^O?
Tavail-^.i.ne frän Savola*.

I Åbo Academiens £.fre LäroSal
p. w. t. f. m, Den 4 Juli i, 176Z.

2t b ©;
T..ckt .0. JOH, CHRISTOPH. FRENCKELL.



Kongl. Maj ts
Tro-Man och Landsyöfdlnge/

Qfwer
Osterborttts och Cajana 2.äner,

Samt
Riddare af Kongl. Majts Swärds-or6en,

HzZwälborne Herren,

Hot LORENTS
eö öse,

Nådige Herre.

MDT de Writw och Riken dro de f'ltofr> och lvsksaliaaste,
2.^ hw'Xk.i bättra at hngna sig af wittre widtfrägdadeMan,
ka^t sit litet dragas i twifwelsntäl, som den sanning, at d*'gd
»ch wetc aro de grundpelare hwarpit Nilens och Staters magt

och



och styrka sig stödia. Dageltga frrfarenhcten lämnar ock nya
witnesbörd darpa , at sedan Bokwett och andra fria fönster
börjat lägga grunden til wärt kura Fäderneslands npkomst och
anseende, sa hafwer i Landet en god Hnshällning, och en säl-
lare borgelig sammanlefnad,an som förr, tiltagit. At Högwäl-
borne Herr LandsHöfdingen och Riddaren icke ringa bidragit,
til det almänna wäls befordran , voifnar det wärde och anseen-
de, hwarnti Högwälborne Herr LandsHöfdingen och Riddaren,
icke länge feban "igenom Höga Qfwerhetens näd och förtroende
blifwit försatt, til det almannas nytta och innerliga glädje. E-
ders Nades priswärda tjnnest, taltet tilläta mig at i diupaste
ödmiukhet tlndcrkasta Dest högtnip^ysta Ögon, detta ringa a»
caclemiffa Arbete; Sfmnet är wigtigt , och upgiflver medel
at stydda nnttiga medborgare för wådeliga farsoter, och at räd-
da dem til deras hälsa och lif. Tillät därföre, Nädige Her-
re, at detta ringa Arbete sär bl,fwa Eder tilagnat, och at det
far wara en tall, af min diupa och oföränderliga wördnad,
for Eder almant högtälffade Person.

Den Högsta Wmagten förläne Högwälborne Herr tanbt*
Höfd ingen och Riddaren en af lycksalighet 06) förnössamhet
grönskande Lifstid, til FadernesLandets nytta, och sina
HogtFirnckma Anbörigas famt hela Landets glädje och
fägnad. Med diupaste"wördnad framhärdar til mitt yttersta

Högwälborne Herr LandSHöfvingenS
och Riddarens

9mtlfomht#ftt tknaxt
OTTO REl^i^l. BOKMAN.



Kongl. Maj:ts
Tro-Man och zöfwerste/

Samt
Riddare af Kongl. Maj:ts Swärds-oräen,

Hsnwälborne Herren,

Herr MO6KS MM/(^
K AMS AU,

Nådige Herre,

vjr ängf ifr^n, at ■ lämna bifall åt dem, som pasta, at We-*?Vi* tenstaper mera städa an gagna et Samhälle, anser man
wed stal d* Länder ocb Riken Ipcfefigfl, uti hwilka bpab och
lcrdom grönsta och tiltaga. Men föran et sä stort wärf bl>f>
»fer uträttat, intygar förfarenbeten neejfamt, at wetenffapcrne
l'gga i fin linda, och aldrig winna ni^got förtroende, t fall icke
Sämste, Rcdelige, och af.det aUmanrta wäl-förtjenteMän,

taga



taga dem uti sit hägn och fflifiMv. ' Huru mycket Herr Of-
tversten och Riddare!, lätit sig wärda om Landt-huslMMgens

nyttiga Ätzetenstapers tilltvart uti wär Fosterbygd, och hu-
ru stor näd Han wisarc alla Wisdoms Alstare; därpä hafwe
wi b tde mänga ,ochx fagnesamma roebermälen. Jag . wagar
därfére', at i dinpaste wördnad st Nådige Herr Oftversteil ock
Riddaren öfwerlamna detze fattade Tankar om Ropp-Amp-
itiltFens lXlytta cch rXlodw<lnd:Zhet uti wart 2.and.
Anse dem Nädige Herre med samma Höga Z)nnest, hwarmed
I, uti flere är, fä' ädelmodigt bewardigat mine käre Föräl-
Drar, mig och andra mina käre Anhöriga. Wi stola där-
emot aldviXunderlata, at med trägna böner anropa den Hög-
sta GUDen, bet wärdes Han i inånga och falla tider up-
pehälla HögWalborne Herr Ofwersten och Rid-
daren wid all sielfbegärlig walmäga. Med diupaste wörd-
nad intil sista lefnadsstunden, stamhärdar

Högwölborne Herr -dfwerstens och
Riddarens

SflTcrobitiutPflffe tsenave
OTTO KLMI-loi.1) BbKMAN.



Kongl. Maj:ts
Tro-Tjenare och ExtraOrdinarie Landtmätare/

fffiii) s.v^!-,x och Kymmcnegmds JJiner,
Ädel och Högaktad,

Herr ABRAHAM rl!l8w3.
Advocaten tvid Kongl. Maj:ts och Rlkftns HsAlofl.

ÅBO Hof-Nätt
ilbel och Högaktad,

Herr 0l.0? lVio^T^^^.

Skivar och en larer ft-Mfgen fat-a, med hwad nöse lag npt-
jar detta tilfäHc, at af min erkansta och tacksamhet aftägga nä-
got prof, för Eder kärlek, roälmening och gunst, font I,'mi>
ne Herrar , mig bewist. Eder ynnest emot mig, har warit
längt större, än at den nu kan rätt atsiildras. Därföre bör
jag, fast til et ringa däremot swamnde wedermäle, at min

tacksamhet tilägna Eder detta mitt Academista Arbete. Mine
Herrar hysen för mig ån framdeles som hartils et hjefpfamt och
ömt hjertelag; min erkansta och tacksamhet härföre stall bliftva
mtf stadigwarande uosät och noifamma tidsfördrif.

D>en Högste göre Eder (efnad fäll och mängärig. S5-
dan är och bitr dens önstan, som med beständig tilgifwenhet
framhärdar Mina Wärda Herrars

trognaste »ch strbundn»,
sie tieiwe

OTTO REINHOLD VOKMAN.



Kunnioitettawalle
Talonpojan Saadylle

Suomcn-nlcmlsä.■ on Ovpeneilda juurt todcxt löntty / etta
Nuvulll. tftuttamif.n kautta nionde tubat-

lcmasta; SiNa se tapa/ cttä ihmisen ruunus etclla-
kasin/ luonnollisten wäl<kappullttcn kautta/ walmiste-
taan Ijuoffofl. feftiiuuii.ii ja ntoäfeiforoöan täta tärt-»
Utwaa tautia/ nayttac. selkiusti ettli se luonnctllscUa
tawatla tulduansa on waarMscmbi ja kuolcttawai-
sembt. Sentähdcn ölen unna st.d..mn.cU>s.stci Ziak-
kaudcsta Isc.ni-Mal.ta fobfan ttifå Kirjoiturlsam tic-
lä antanut tamän tarpelllsen ja otti.wdifcn a*
stan/ jonga cautta cde. pannan/ kuinga Rupulm >a
Nokon kautta tule paljon 3_)n.ifi_. enncn aifaanfa
pojestemmaturi/ etta tv^hemmäri jcca ncljäs usiasa
Paickakunnasa sijtä taufcifta kuole; ja jotka stta nä-
(ton Nupulln ja Nofon lstuttallnsen kautta cllsit tul-
lcct nttn auttlun'/ etta yfl alnoastans fttjfref-fl' sada-
sia olis taitanut kuolta. loku taldais ajatclla la sa-
lioa. pltakö meidän tekcmän pahna/ etta sijtcl tulls
hnwäcl? se foti järkeä ja omaa rackautta wastaan/tehdcl ht)wc.llä ehdolla itzens sairaft; sijl.cn talttaan
wastata: Ei se ele fmifci wetaä vallens fidpombia
ja huokiambia waiwoja/ sijnä mwotuxesa cttä ne
rasstnimmat ja waarallijcmmat waiwat walttcla tal-
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talsiln. Nupulin lstuttaminen on wi tarpcllinen tark-
kaus/ kvin jarjelliscldä 3l)mtfe(oä waaditaan/ xroaa*
ralltsemman taudm ennattälnistxi Tornen taldms
jflllenö aj.ttclla ja sanoa/kuka wacauttaa mmua lijta/

ten minn wastauudcsta saa Nupulin/walcka ft kcr-
ta istuttamisen ' cauttn mtnuun sattunut on.^ sizlmt
wastataan! se on turha pclko/ jota katoo/ jos me amo-
afiané pcraan ajattclcmme mista Nupuli saa alkunsa;se mahdollincn etta Rupuli saa sijtä alkunsa/ kosta
jx)cu " myrknllmen meno/ nijn Ilman kvm NuanMkautta Ihmisen sisaUyxjjll sattu lösta fe sitte wcrecn ja
muuhun nestchcen/ kvin 3t)mifefu on/ hmoo/ ja eroiltaq
fen alnccn josta Nupulin markäpaat rulctvat/ ja nijn
taivoiri pcrkaa ruulnin myrkyn inenoista Kosta nyt
ruumijS cdellXkättcn oikcin sijhcn walmistetaan/ nijn ci
ft sumgan olc fuuremmafa waarasa toistamiscen joutu-
arcns Nupultzn, le istuttlmnsen kanttu tapahtu-
nut -on. Kvm fllloinflan kosta se luonnollistUa tawal-
la tarttunut on.

SSÄfoim rötroofunnf on sijna siwusa nyt/etta tä-
rna mmitn yrmkcrtainen edesottamistni tulls Telldä
niinnn Nackat Maanimicftct/ nijn hywalla fuofiofla ja
ract.tubelia ylösotctuxi/kum se/ mrnulba hywäsä aiko-
Miscsa yrlwaecnsestl edcstuotn on; Jactn\ fe snuri lU-
"MALA liiäls Hnnen Kansaansa/ ja He«tä kaikella siv-
Murclla #engeU*fefo* ett.l RuUMllliscsa armofa runsa-
sti siunaca tnhdols.' ! !

O. R. BÖKMAN.
H^maläinen B,vosta.



Inledning.
§. 1.

omöjeligcn^ kunna främjas eller bibehällas utanom&jjlicjett funna framiaé eller bibehånas utan
nyttiga uäringbfäugs widtagande och ntofning,
och alla gsmedcl fordra en emot arbetet swa->M»WD v^nde myckenhet folk ; Sä har ocf den Lag-

wärdaude Mag!en i et wälbestalt Samhälle, es wardxgarc och
angelägnare föremal, at med all ömhet syta och wärda, au
Inbygareuas talrikhet, och at de med en rast och sund tro^p
wä finnas sttcfclgc och muntre at befordra enst.lt och allman
lvälmägo. Denna .anning ar knapt utnämnd , förrän den
redan werkar en fullkomlig öfvertygelse. ■En Borgerlig »'m><
manlefnaöi. notur och beffaffenbct »alar härom. Bäde ålder-
domens gömmor och nyare ftaccrs häfdahaudlingar äw upfyl-
de med witnesbörd harpa.

§. ,$,
I gemen finnes twemte utwagar hwarigenom Borgerliga

Samhällen tunna tilwa>t, antn.gen af egna Inwanare/ eller
A ftam-
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främmande: Igenom de förra sier det dock lättast och med
säkraste förmon; Idmte det at Samhällets Medborgare gift
wes lätt tilfaUe til föda och näring, giftermål uomuntras, fat-
tiga tvärnlöfa barn ömsint wårdas och upfostras, få är In-
hMgqrenqs . : förwarande för smittosamma wådeliga' stukdomar
ett af be kraftigaste medel at öka folkst.-ran af inhemsta med-
borgare. Saknas forsiktic.a mått och sseg bdruti, dro alle de
andre medlen ocb tttwdgarne rinaa och fba > betydande. En
enda fmittofam sitikdom kan forssöra fiere männistolff, ån folk-
ödande krig och mångårig, wapn<siiften. Ebwad förmoner ock
en mdnnista må aga i anseende tl sinnet och lyckan, sä meb*
föra de aldrig något nöje, så frann icke helfan är deras an-
Hendma jöljestagare.

§. *"I fan icke siukdomars fmitta ifrån aflåatne otter, en för-tvand"l)i»t, och et af moclö (utländsta fedwänior) först infort,
sedan efterapat och omsider genom olaglig hdfd stadfäst olam-
peligit klädnadssätt, stulle i Finland som pä mänga andra stal-
ten, förstöra folkets halsa; så wore i detta Nordliga sunda
Ciimare ännu många jmittofamma Farsoter okände och Land-
förwiste. De första orsakerne til farsoter dro otz gemensamma
med andre Kuropeiffa l^gclonel-; de sednare kunna af et up-
lyst roett, af en dogdig wilia, och af en prisward kdrlck för
ärbara hemseder förekommas och ur wägen rödjas. Ämnensom fortena sdrffilt granstning och mycken åtanka, men förwi-
da siilde ifrån mit ändamål at alla nu öfwerwasas.

§.4.
Smittofamma farfoter aro icke Nordens egne siukdomar,

«tan härstamma de ifrån närmare clim,lel. croniffa siuk,
do-



3
domar och andra krämpor finne* i äldre tider här hafwa ui>
gjort det största antalet: men farsoter hafwa då ci gått i lwangsom nu, när en tarfiig diaet åstdosdttes och moclec § z infört
et mera wekligt lefnadssätt. Frå>Febrar hafwa ro.-rit nog tt-
dige i Sverige. I wisse orter i Veitergötiand påstås dock , at
de warit fria ifrån Fråtzcm intil sednare tider; <,) I Norr-
land har denna stuEDom nu först for någr.t år blfvit gdigse,
och om Lappmarken strifwer Herr Högftröm, ut, Frätza har
aldrig nägon Människa bast i lappmarken. I F>n,ka
Skaregården hafwa ock §tå|j<Febrar Jångre tid warit allmän-na dn upp t Norra Trakterne af sasta Landet.

Friselen förmenes första gången wist sig hos några barn-
fångs hustrur i l-eipll^ 1692 och stal kommit til Swerige al-
draföril med de Saxiste fångar, som Kung CARL den Xll
öfwersdnde i början af detta Seculo (b). Nu röjer den sig
ock ibland i Finland.

Kik-hostan, som hos bonde-barn är nog alman hdr i Lan-
det, påstås först hafwa fvott.ibt från Afric» til Sicilien, däri-
från ttl Neapel, och så efter hand tit de öfrige l^uropeista
Länder. De mdste l^illollco.^eclicl dro ock cnfc iXKom, at
Vsnslista smittan först fotttntit til Europa när Ckrift. Columbuf
.och Am. 4e lorret år 1493 och '494 hembragle den samma t-
från Ancillista Oiarne i America lil Bp2nien, och at den axet
därpå genom Spmsta hiclptråpparne, som gixgo til Neapel,
inkommit ibland I^eapolkÄnel, och sedan genom Skökior ut,
bredoe stg i klznsta Armeen, ock få widare i Europén, så
at r.dan i Kung ERIC oen XIV tid icke eller Swenge mera
roari; fri för desse wederstyggeliga sivkor (c).. För 30 år sedanworo de i Finland ännu nog sällsynte.

3blanö alla Utlänsta smittosamma siukdomar, som Fin,
land nödgas widkännas, hafwer dock ingen warit mera Folfö*
dande an Kovporne. Deras wåldsamma fmitta för-

A 2me-



4
menes först warit inbragt til Europén genom Araberns och
förmodeligen i de Heliga Ängen med Saracenerne, hwilka into-
go en del af Spanien och förde dem Dit med stg, och stal Eu»
rop» mist i de första soo åren efter Christi Födelse långt min-
dre Inbyggare, du hon sidan det Yl Seculum förlorat, då
Kopp-smittan blifwit alman ; Ibland 202 döde ijafma sederme-
ta altib Kopporne ofta tagit öfwer 142 på sin bel eller lått(ll),
I 12 hmtfcraDe talet woro Kopporne almänna i England.
Til America haftioa de blifwit af Européer införde 149aock)
-til Grönland mssottades Kopp-fmlttan år '733 «f Danstar (e).

Af Medicine Do^or BenediUi Oai Läkare bok af år ls7B
finner man, at Koppor redan i Swerige warit gångbara.
Hwad tid de inkommit ti! Finland dr owist, tå mycket dr en-
dast bekant, at upp i olax och cvden sinnes dnnu m-ra
Wmdnt gammalt åldersiigil folk, som w^rit frie for koppor, dn
kring Stddetne och Ut Skdre gården närmast tilgranfantle
Landet.

Cd wida Kopp-pmpningen dr ibland de förnämsta och
säkraste met»el, hwarigenom allmänheten af koppor kunna lin*
dras, och deras bödeiiga fmitta ömmas, få har jag an-
febt för et mårdigt och högstnyttigt Ämne, at logga denna fat
i deh behöriga liué något närmare mine Landsmdn för ögo-
nen. Under högaktning för de af det allmänna mycket fortfen»
te Herrar och Mdn, fom redan tilrctckeligen satt Denne sak i
öppen dag (i). förbehåller jag mig frihetett, at bl.fwa wdg-
ledd af deras uptända livs. Min åtgärd blifroer endast, at i
korthet samla til min Fosterbygds tienst de (Tål, fom dro för-
fattade til utredande af Kopp-ympningens bestaffenhet, nytta,
och nödwändighet. De tala nog fulfwt hos hwar owdldug
ttannlsta om billigheten och förmon af Koppympningen* wid-
tagtnde har i.. Landet.

(st) Herr va^uicn och ProfefTor Petter lon. Vcr^ii Ittfra&fs Tal i Otv.
Wetcnst. Acad, VM Scockkvlll, i anstnde til *p«nW och i synnerhet
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i Medicinffa Slßrtenffapen p. 68. (b) Se i samma grundlärda Tal
f. 69. Herr n. N. Rofeens Underrättelse, (c) jolian Aftruc lic Mor-
bis veneris, Dcxftor öen^liii Olai nyttiga Läkare book Cap. 96 Tryckt
i Stockho m 1578. (rf) En Gsmmal Mans bref til en UnZPrintZScdnare 2)dtm< p. 188 hwarest Hans HögGrefweliga Exceiience
Riksßädet och Cancdlie p!c<i<jenlen K. Herr Garl Guftaf Tedin , afwanllg högst priswärd Nit för det allmännas walgäng och trefnad,
l)égtnpl!)jt yrkat och ådagalagt nyttan och nödwändigheten af; Kopp»
t*mptungc«s »vidtagande i Landet, (c) Herr c»:! ci,gis Swar på de
förnämsta inkast emot Kopp ympningen, öfroerfatt pä Swenssa af G.
Rcfcen puc;. 48. (l) Herr vuct. och Profetior liclmgn Didric Spö-
nn^z Traäat de inoculatione variolarurn. Htl'l' Archiat. och RiddattN^
ll.°sc-n5 von Kc,sl:nNcms införde underrättelse om Kopp-ympningen i
1756 och 17f7 ars Almanachor. Herr l)c,a. och Profefloren David
Schuitz grundrika berältelse om Koppympningen, som til Kongl.
Sundhtts Commiffionen bilflott pflWrlämtlOb.

Afhandlingen Första.
Om Koppympningens ttpfomfr, öden

och beskaffenhet.
§. 1.

Mom Ksppfmfffan talier stn börd ifrån (So&ré »ch warmare'l-^ ciimgter, få har ock Koppomes ympning först i detze
orter blifmtt upfunnen och widtagen, men af hwilken och pH
Ijwiib tib detta fltbt dr dock obekant, få mycket wet man ,<!-
lenast, at Koppympningen för långliga tider tilbaka redan ma-
rit brukad i Afien och Grekeland, dircÄllsern?, (^aspista HXf-
weti granseboar hafwa ock af urålder, at rddda stna ffönbe-
ter af qwin>!o?önet för Koppet, ftelfwilligt ympat dem på barn.
Ifrån detze ftlkstag infsvöe* för 100 eller 120 år fe&an Koptv

A z ymp-
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ympningen til Cenftantinopei, och blef därstädes först utöfwad
af en gammal qminna isrån TheiTalien. Efter hennes tiö
blef kunskapen Hacom mer och mer i denna ansenliga och folk-
rika fiaben allmän, så at år 1713 wid patz 6000 personer blef-
wo ympade och af hwilka endast några få dödde(«>). Sedan
Ertgländarena' i stera år sågo nyttan af denna operation, itl*
bragtes om den samma knnstapen omsider ocf til dem: men
saken fåfom ny, fick i början dock nog motstånd och forfoliare,
til de§ nn i senare åren, då swåra Epidemi|?a Koppor nä-
stan ntödde deras Americaniska Colonier, de afdagsljusa san-
ningar märkte, at i stallet för bwax siunde som dör genom oför-
moöeligen påkommande Koppor, så förloras genom ympade
Koppor knapt 1 ibland 300, eller hwar iooo:be mennista. Af
dem som först har i Smerige gjoröt Koppympningssdttet me*
ra allmänt, få bör med

t
mycken, högaktning nämnas fordom

Medicine ProfeiToren hdr wid Åbo Academie, den förfarne
»ch grundläroe Herr Herman Diedrhb Spöring , hwilken år 1737
genom trycket utgifmit en kort bestrifuing hdrom. Sedan har i
synnerhet Herr Archiatem /ie/l>« von Rofenfiein igenom åtstxniga
rön och upsiani gar, rörande Koppympnings curen, giordt stg
af Fosterlandet högt fortjcnt.

§. 2.

SÖiö ffarstädandet af Koppympningens bestaffenhet förefM.,
I)ufitJu.|a?digen 4 omständighet.r. i:c> Huru en mennista börförut tilredas och pr«p,.sl»B föran inoculacion eiter Ko.'r-
ympningen ster, och hwilket del. igenom en nägot reglerad di*t
fcel_ ock medelst lampeliga K4.<N_,m.nc..s ingifwande werkstal-
las. 2:0 Sielfwa Koppympnings operation. zlos>mplum».2
som under Koppympnings siukan röja fig. Och 4:0 fölgderne
fern Koppympningen med.6i.ei..

«

§< 3»
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§. 3.

Koppympnings oprration kan anställas på flere stiff, detfdmpeliaaste och bästa dr, då genom en inäfion i huden kröp,
peit inffceras med Kopp-materien. Den gamla grekiskan iConftantinopel gjorde sitt operation med en nål hwaNNedhon ristade et kors pä huden, flfilbe med samma nål hudenrandt omkring, och emedan det blödde gjöt i såret några dråv-
por Koprwahr. Jesuiten a»'F«^^o/e berättar at i China ifrånurminnes tider warit i bruk at sticka et par welar eller rusworaf tomull i bagge näebårorne, och låta dem sttta ddr qwar
til detz Kopporna utslagit, hwilket dr et ohyggeligit och oläm-
peligit inoculations fdtt. Africanffa Koppympnings sattet, ti*
ler det fom l?^»? Åg*(b) berättat brukas i Tripoli, Ajgier,
och Tunis, ©et) ibland de milla Araoerne, består deruti, at de
draga en nål och tråb genom mogna Koppor, dch fedan ige-
nom skinnet, fom dr emellan tummen och pekfingret, på den
fom begär <it inocHleras(c). (Sättet at köpa Koppor dr et
gammalt bruk i dtMliga delar af Tyskland, som ock har kopp-
köpandet i Provincen Walliz med mycken nytta blifwit brukat/«ch är betta föga annat, dn et ympnings fatt. (d)

§. 4.
Den fmiffan, som genom ympning meddelas kroppen, tig-

Ser åtminstone en wecka fördold innan den röjer fUg, och kun-
na Kopporne ordenteligen ej slå ut efter ompningen; förrän på
det 10. eller 12 fcocnet (e) Pracparation för nmpningen tro
wäl många wara t.lräckeliq , at fria sig for koppsmittan; af
Herrar Medicis ar anmärkt, at pedbner, fom brukat en god
dirr, och smä evacuarioner etter i synnerhet Archiaftrn Ra-
fint von Refenfteins praeferverande Piller hdfwa f«^tt af otlmän
smitta nog lindriga Koppor; men tillika ar ock af ar^renheten
bestyrkt, at igenom Koppornas .mpning blifwa K.pporne än-

nu
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Nn lindrigare, som ock funna koppärren dä ifrån ansigtet och
andre^ömmare kropsens delar, fiyttas på andre mera lampeli-
ga ställen.

§- 5-
De manliga 87mpcomer som först yppas efter Koppymp»

ningen dro, litet hufwudwerk, Feber och tefn til fuppuracion
uti såret. På 6-.te dygnet efter inocuiation klagar fällan ännu
någon öfwer hufwudwerk; men såret bonar giswa litet tunt
wahr, i det B:de dygnet dr det måst rcanligit at de siukna,
hwilket hos de masta röjer sig med mallcba samt ombiye af
köld och heta , och p!ägar lyktas med en brånad t siinnet;
hmarpå ester hanb Kopporne stå ut: och hwarefter de förenam-
bt fymptomer, som hnfwudwark, Feber 06) oro sörfwinna,
och t>en siuke har i'gen tit-g gcmcnligen str^xt härpå at klaga
öfwer: om icke led^nan et hållas mit) fangen (f). Utsttget Inc*
kas sällan dock tilfullo förrän 9 fulla dygn åro forffutne ifrån
den tiv de börjat stå ut. S)å de börja at torrka och förftlla.
När 3 eller 400 koppblåsor räknas för litet i naturliga Koppor
så plägar bet mast manliga antalet efter inocuiation blifwa
til 30 2 52 Kopoor(z). I öfrigit har erfarenheten ock ådaga
lagt, at inga efterbölder af Koppympningen dro at befrukta,
utan dro de efter gångbara naturliga Koppor långt allmännare,

§. 6.
Förutan detta är beskaffenheten af Kopp-ympnningen dftwen den, at utan afseende på ålder, kön, fet eller mager,

människa, få kan den altid med nytta werkstdllas, fom ock,
kunna aldrig andre få igenom ympning koppor, dn de, fom
afwen af en allmän gångbar koppsmitta skulle blifwit antasta-
bt. Doflor Hattow i bref til Pringie berattar, at han lyckeliK
gen inoculerat män som wdgt Is gijp. eller iz ftone Engelst
wigt,(l,) Som 'lzbelwerket eller döds listorne utmifa, dt död-

lig-
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Mettn ibland mdnnistor dr minst emellan s och 20 års ålder';
så anses ock denna ålder för den båfia M ympning, o nlevt i
andra åldrar den ock kan sse med all förmån. Ht ouuning
et smitt andra än dem; som af allmän gångbar koposmnta
stlllle angripas, det kan ses tilfullo i inoculationz Hofpitai.n,
hw^rest fållan ympas et antal af 2s personer at icke 3 c'*cr 4
blzfva frie för kopporne. De underrättelser Dodorcrne J»"*
och ieheuizer lämnat otz, ådagalägga dfwen, ar ibia.ib 899personer fom ympades i7*r, 1729, woro 32/ som aldeles
intet blef.ro smitt-we.

(2) V,'<ic I.e Ouc. in.-,u^ura! Difput. De infitionc variolarum. (b) journal
Oeconom, a' Oiflobrc I7^s PZ3. 122. Mead , äe varioiis cap. 5. f>.
78. fe) Xi!ks2»ict:z ÄN.-,!)^ p. 147 och 160, (>') F.pr-em. Oerm.
2i,n. 1671 och 1677 Vel!!,uf de varioi, zi. 19. (e) HkN Prof. gcliultz

{bcrättelie om forporé ymoande p. 72. (s) samma Tal p. 71. (2)
Se i samma 3"!. (b) S' samma bcrattclse p. 6.

Andra Mandlingen.
s)m de Mtst som fljörcé emot Kopp-ympningen.

«*
§" r*

eMnkast/ som allföres emot kopp-vmningen,de grunda sig etn-lsSå tmgeu Phyfi|Ta,Moralista, eller ock TheoiogijFa stål.Ibland de förstnämnde kan täljas, at kopp-ompningens mig*
gynnare tekna kopp-ymvningen med tran/fufio fangvinis; de
förmena de!n hafwa i folie med sig andre swårare siukdomars
smitta; de säga at rätta dofis af kopo- materiens smitta ci sånoga kan afpasias, som web rbör. De foregifwa, at folk lomblifwit kopv-ympade ej hinna til ben ålder, som de annors ffnl<
le funna öfvetXfva.Hwad altså v.o Herr l^^^X'-'stal angår
om koop^ymmpninges lifbet meö transfufio fanguinis (a), så
dr därmed aldeles ingen likbef; Ty wib den senare operation
inbdlles i kroppen en t)alf stelnad blod til at circulera 1 ådror-,
ne; Igenom kopp-ympningen ingivtes i kroppens yta eller t>efj
Epidermis nsZot koppwahr, bwilkct altid endast upwacker en
siukdom, som sig liknar. 2:0 Dofis af fmittau wld naturliga

B gång*
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gångbara koppor dr obekant, det finnes ci utwag at afpastH
den famma: Men wid koppympning kan bet ste; En alfor
liten dollz dr lwg tilracfelig at wid koppors ympning meddela
smittan. Dotlor NettUto* har endast ruggat Lin-stas fom blifwit
doppat i koppwabr, en gång öfwer fårefutanat bmba det fast,
och smittat likafullt koppor. Fal staren O«/,«« smittade ock en
qwiima genom en Lanerue, hwarmed han 9 dagar föruc öp-
nat koppor (b). Z-.o Andre sware slutdomars smitta metföres
icke eller > kroppen igenom fopp-ympning, Uienast yiup-w.zhret
ej tages af smtt fclk. Flera Seders föif.renhet rch anmark-
ningw wid utlanffa inomiations bnsen llttvga tilfullo delt>'.
Princijierne til korrorne och l dra smittosamma siu^omar ä-
ro ock så mycket ffilbe från bwarandra som f öet på åistil!ige
lwdxter, hwilket altid frambringar samma wårt i all siags jord.
4:0 at foppfmittan som igenom ymi.m!*ig medlxe'as kroppen stul-
le b>braga til långs.m ohälsa, och förtona människans lif;
tet strider mot na.urens egn.i Lag.'r; Ty deu naturliga kopp-
smittan, som af best målbfamma werkan finnes wara mycket
farfare, da d n, som igenom ympning åstadkommes, har ju
icke eller en så högbetybande olägenhet meb sig. I fali ocf
koppsmittan må anses som ett förgift eller som et Fermentum
putrefaflivum; så kan det samma påstå? ej mera skada frop*
pen, lXdan igenom Koppomes utstag bet blifwit ifrån kroppen
fördrfwit; lfer naturliga koppor försattes ock kropoen i den
sunda beldg nhet, at aldrig en dolik smitta, den framdeles kan
antasta- junn i England och Dotfor Meaa fom grånat och
dldrat i Läkare konsten, hafwa, som ock gemensamt alla Me.
euéi m-rtt icke et end t exempel ; at någon, som warit kopp-
pmpad, stdermera andra gången fådt betn (c).

§. 2.
Em^t en förnuffg Sedo»Lära förmenes ock kopp-vmpnin-

gen str,dt, så wida llc> bXrigenom föregifwes ste indrått på
de pligler en tnänmila dr skyldig sig siclf; man ådrager sig fti-

wil-
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willigt en siukbom, hwarmeb man torde dfwentyra sitt lif, blif-
wa stadd til hallan, och hroilFen man kanske aldeles limnat
undgå- 2:0 Wår nästa städas igenom detta botemebe!,jå wi-
da igenom kopp-ympningen kopporna funna msprioa sig och
blifwa lilmänuare i Landet. z.o I fall man fiyr befmittnbe
Orter 06) Personer, som ligga l koppor, håller en gob Cm,
och igenom lienligt Medicamemer bereder sig at cmott ga en
Zångoar kopplmitta, så tyckes tnan gjort, alt hwab försigtighe-
ten och wåra stiMbighetet ef of) fordra. Hwab den första om-
fiänbigbetctt angår, lZ strider bet mål emct förnuftet och egen
färlefcn at gjöra stg siuf, för ftuttan at bfifma siuk: Mett
månne det e» dr enligt förnuft och naturlig billighet, at ådra*
ga sig smärre och lindrigare p ågor, at undwika större och wå-
deligare. $wat och en som i sin lifstid skal få kopporne, lö-
per hwar handwanbning fara , at de torde bryta ut och förha-
sta barn död; Låter han ynpa stg, röjer sig stramt, om han
i sit siote narer ämne til denna stukdomen eller ci. I den förra
händelsen dämpas den så Igenom förberedelsen til ympningen, at
ingen dodebg inflammation daraf kan updnd.-s. Masta Lä-
kare konsten dr ock bygd på grundwalen, at naturliga siuk-
domar botas genom sådane som konsten påfunnit. Hwad dr
Åderlåtning annat, du en konstig blodstönning? Uvwäcka ic-
ke afförnmgs medel, et genom konst åstadkommit durchlopp?
2.0 Få männiffor fins, fom hinna til ålderdomen utan kop-
por; Igenom säkre underrättelser ar utrebt, at man klmpt kan
tälja to emot 100 hwilka undstuppit denne slutdom (d) 3:0
Åtföljer ingen wåda för lifwet igenom kopp-ympning: Det dr
igenom fiere års rön bemi|t, at våx 1 utaf s eller 6 af ro bör
utaf bern, som fått naturl-ga koppor; så sätter icke fiere lifwet
til af bern som låtit koppympa sig, ån r utaf 425 af foo ia
i?oo och kanste af 2020, och hmilket antal i anfee-nbe til lä
stor Folktnängb, innom ett år, ester l^aKe! werkets intyg.m,df-
wen annors är unberkastat dödelighets lagen. At man efter

B 2 kopp-
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kopp-ympning ej mera kan smittas och få koppor, dr i föreges
enbe § bewist. Igenom koppympning skadas icke eller nästan,
allenast han mil bruka samma försiktighet; Ingen ar sfolbig at
dfwentyra stt lif, for bet en annan oförsiktigt wil giöra det.
Igenom kopp - ympning dro swära Epidemista koppor i hela
Landsorten ock ofta företomne. Så wida äfwen kopp, ymp*
ningen dr et säkrare medel at formara sig för wådeliga och
dödeliga koppor, än blott pra:paration igenom diaet och medi-
camenter, Afbanblingen i. §. 4. få pålägger ock försiktigheten at
Kopp-ympuingen bör hälst widtagas.

§. 3-
sff "lneolnZiffa stl, fom pläga anföra, emot Koppymp-

ningen , är 1.0 at man tyckes handla emot förtröstan tit ©UD.
Nar man i fruktan at bliftva wädcligen föppfmitfat>> til-

ffyndar fig och de fina en pläga, utan at wavta t l det) den
Högsta Försynen siXlf behagar fdnöa henne. 2:2 Det sages at
fcet ar, at frestX GUD, när man magar Koppympningen.
3:0 Lif och hälsa äro en GUDs gäfwa, och .et är ingen men-
nista tillåtit, at fielfwiliande sätta detta lifmet uti minsta fara,
om det ock ock allena roore i den proportion, som r. emot
2000. Hmaö det första ffälet angär, sä förfaller' det tätt af
sig fielf. Förtröstan til GUD består ju ej i annat, än i en
fast öfwertygclse at den stora GUDen hör wär bön och »väl-
signar n_är möta och omsorg, när den fortsattes efter den
ordning GUD i Naturen fastställ, och den icfe strider emot
hans ära och wärt fanna bästa. Koppympningen är säsom
i 2tfb«nbtiiigcn 1. §4§y.6 blstmit bewlst, et medel hwcmmd
efter den o.dnag GUD i Naturen fastställ, wädeliga och hel-san förstörande hanoelser ,f naturliga wanliga koppor, kunna
lindras, sX.ia'l.!ia.cn strider det e» emot förtröstan til GUD
at under bon om dci? "a sianel»'. nyttja detta botemedel; Detär fast mera en Christ^ig ffvldighet at den tor widtagas.
Koz,'Pi).up.iiuZen är lckc jå mycket en fiuwom eller pläga som

man
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man ådrager stg, fom icke fnarare en försiktighet, man bru-
kar, at sjukdomen må blfma mindre måöelig. 2:0 51 frestaGUD igenum koppympning kan efter ordaförståndet icke eller
lämpas på ©UD; Hans oändeliga. Höghet och fullkomligaste
lycksalighet tillåter icke, at Hans Creatur skulle tunna göra
Något intryck på honom. Förstås åter därmed» det, när man
genom en otros cmda bjuder til at förmå GUD, at afiägga
nya prof af fin Forum, och at på owanligt fatt werkställa
det man af honom åstundar; Så sker et sådant fyndigt fre-
ft nde icke eller igenom Koppympning, få wida e man i bettet
fallet endast åstundar Dens Högiras |jelp och walsignelse ige<
nom et naturbgit, och icke medelst et emot naturens ordning
stridande botemedel. 3:0 At påstå det ©US) omedelbarligen
tilländer otz stufbomar, det reore at tro et ouubmikeligit öde,
och at lika med Turkarne underkasta sig Alcorans lagar. 4:0
Det medgifrocé wdl, at wi ci dro Herrar af wårt lif, eller
at bet dr tillåtit at dfwentyra det sielfwilligt: Men dels åtföl-
jer koppympningen ej något fynnerligit bfwtti dfwcntyr, dels
dr det ock en billig skyldighet, at nyttja de medel til liswets
räddande, som drfarenhet och förnuft gifwa <mwisning på.
Sådane bekante medel dro Försynens röst; När de med sä-
Itxbtt ådagalägga, at man wid stike medels bruk löper minbre
fara, an om man bern icke brukade, så böra de åtlydas, och
detta gäller afwcn koppympningen. I sådana fall kan med
sanning sägas, at Försynen kallar oh at sätta wårt lif i fara,
för at förwara det. Hwilfen dr ock den, som icke i wattu-
fot, ©ten<pa(Tion, för kräftan och wid dylika sjukdomar,- mel)

bibehållande af godt samwete och utan <tt lynba, kan under-
kasta stg stenMniing , matnefs aftapning, och anbra Chirur-
zissa' t

Operationer, oanlelt ddrwid ofta dr wåda fk lifwet,
och nästan hwar 4:de mennizka dör under operacionerne.

i,a) Dela Fayes leri^un. _ ,c). (b) zc!>u!rirs Jfll P. <?, (c) lvlc^^ ge
rarioiis p. 3. (d) Carl c^iz swct v<l Nlkast l!!! t Ko','p!'M IllNgtN p, 16.
ych hwiiten Auctor wi äfmca mncket filgt i benua flfi) ndling.

S3As.
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Afhandlingen Tredje.

Vewis at Finssa Climatet ej missgynnarKoppympnin«
gen, oci) cm i.puuit uf oetz '.vidtagande här l lai.det.

§. t.HMt Fnissa Climatet f| mitzgynnar Koppympningen, Sr l'ff at inhämta,
Jj>^ fS af den koppsmittans art, ftm här i landet ibl >nd är Epidemiss.
fom ock af de lyrffeliga försök, hwilka redan med koppympning här blifwit
jforbe. At kopplmitta» i allmänhet ti är sä jwär i detta Sflot* (lin.are.
fom i Södra bänder; det ar 'gen,m tilräckcliga rön för dett» brroist. 2lf
de 12 al"'ga anniärknillg.n* Herr Vcdictne krosciloi-rn och l.o<ftorenJohanLtchc o(] gunstigt mcb&dt, om Keppors farsot i $bo och ncgdcn har om»
frfng, är ock utrcdt at kopporne ej alla är har äro gängbara.

§. 2.
Sr 17^0 wiste sig soppor i Äl'o i November och December månader.

l7s 1 och 1752 säg man ej ti! dem. 17c började koppor i^annani manad om»
fring Nylaiod, kommo i *pri) Ttl Hbo och continucraie dNNIt här juli" IlirtNaÖ.
i7s4 rogde sig äter s»pporne i Mardi och April och woro ännu i vcccmd«
näaot gängbara. 1755 tmirftes nägot af dem i j*nuariiochFcbru^rii mZnader.
i7s6 och 57 woro de aldeles sällsynte.- STO allmännare sring >^212 i Osten
boiu, til dctz t .'viaici, manad 1758 öe blcfiro bräkte fil Öbo och c^onr^ud^ehär lindrigt ännu i Augufto. 17^9 giorde kopporne mycken ftadaf Übs
fe"tcb nära tilgränsailde Pargas Sofncu: men c, i Staden. Or 1760 och 6l
woro koppor äter aldeles fslfpnte i Sbo stad ti! September manad fSrlcd-t ar,
dä de i November och December blefwo nägot lindrigare , samt har efter Herr
vice Paftoren Wirtzenii ost benäg't lämnade underrättelse endast FiNlssa Församlingen ifrän förenämde tid til Pass i är, *7' barn warit smittade
med soppor och af hwilket antal förutan ssaöfce och förlamade 90. barn i

siukdont,dödt, samt hrctlfa dock om koppympning tlifreit wibtögen, mastadelen näst GUDs hjclp kunnat räddas til lifwet.
§. 3.

Herr Medicine ProfelToren och Dodtoren johan tetfie tjttilfett fa a?ment
är känd och wördad för deh uptiftfflt nit och wälmening för det allmänt!»
bäfla, han bar warit i Finland den först» pmilfen »vidtagit koppympningt»,
och det strart i början med ben framgång, at det barnet fom blef ympad gck
locfeligen och wäl igenom kopporna, men et annat, som sick naturliga gäng<
b.,ra koppor kunde :ckc räddas ifrän tihUn. €t sä lysande cfterdime blef fe<
drrmera fölgt t)är|tXsbeS af Herr Baron rch gagmamttn oiof c.c^ttiäm, fom
vek atsiilliga andra Stånds Personer meb all lycka och framgång; och har här i
Sto den lä mycket Hissade, ssickclige och förfar»? HlliL«e° pchPiuriuciai m«

dicaS
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ikos Herr DoAorcn joban Haartman med bet» lycka under ben Högstas wäl«
signelse werfstält KoppymplMgen sa pä några 2*onöi'barn i lasarettet, sout
hos fiere Ståitbé Personer, at af alla sop ympade ingen bödf, utan hafwa
de utan ringaste wåda eller f?*da med alt för rirga sanning af topp< fympto-
»cr wäl och helt lindrigt galt igenom denna siukbom.

§" 4-
Med ti mindre loford och angenämt minne hos det allmänna, bör ttt*

detta. ttlfullf ock nfimnoi ben wårba förtjenst Atfeflbren, Gouvemamenrs och
Jrovinciii ivedicul Herr Doétoren Barthold Rudolf Haft äger, i anseende til
den oförtrntna omsorg i österbottn han så ådagalagt fil Kopp.pn,pninaent
W'dtaganbe som ock ben stiekellghet och förftrcnhet han w'st, bå han lyckeli»
gen wrfftäit koppympningen sä wib camieCarieby (a)sem annorstädes i O»
sterbottn. Fä Pmvineier i Riket Irira kunna uproifa mera lnsanbe exempel i»
l»l:nb allmogen af sopp.yNlpN!ng<ns lyckliga framgång, at! därstädes. lemtt
det, at titt forbltftver Nedervetie gapelBoer til ewärbeligit beröm och htber,
«t de af Finssa allmogen warit de första som funnaf förmas, at pä egen be«
lostnad låta ympa fina barn ; Så lyser härtyd ock ej mindre den priewärdat
Z'gärd, hwittet på et så mycket hebrenbe sätt blifwit ådagalagt af Prvtsten <
Församlingen Herrmag. sl^denius och deh Son Herr mag.Anden c^y-
denius; Här san man finna, hwad gobt icke San ft llt, en uplyst', förfaren ocH
om tiet almäntict? mål nifiss mcd>cu« och Själ<iCörjare kunna uträtta? Al
Ut en prärcårö gjerning, når öcn ena medborgaren iinbrar ben anbras
omsorger, unberstöber detznödtorfter, och bibrager til en liuflig och lättjor,
gerlig sammanlefnab. m«cket mera berömwart åx bå det, hwarigenom fltxe
ltlnttige Medborgare räddas til deras både lif och halsa.

S. 5.
Wi Jjafwa således redan med säkerhet rönt och erfarit nyttan af svM

ympningen Dtt återstår altså ci annat, «n at under tacksägelse för bet»
Höqlas fSlåti, som t naturen nedlagt et så frafttgt botemedel emot de»
fwåra farsoten koppor, jemtc bön vm detz »alfignelfe, med försiktighet wid,
tag? och not bet samma: Men j»o tiet förmon häraf ännu dctz t»d<ligarema faHa hwar och en i ögonen, och tw'fwtlimäl må ur w, gen rödjas om
del) löcfliga utgång, wil i«g til siut, t allmHnhet baron, in något orba.

Af åtss lliga koppympningens forttioner är ibland annat, det, at bar,
(genom kan kopp smittan mebdelas , dä Personen a» mar wal och besz halsa ej
of andra sinkbomar blfroif medtagen och förswagad. Wid fopporneé inocu-
iation äger man roa! fr het, «t efter kroppens conftitm-on, utieenbe, ålder,
r6? At i ottfeende til de siukbomar hwarmed t>en fan w.ra häftad förut, inrt>
fDv(itt''g[;ef pra:!,arera kroppen til smittcns emotsganbe och lindriga lttbrnt,
»ing' hw.ltct <i är »l.öXligit i anseende 11l naturliga koppor, (gnicban. man

ej
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efftjcf, enär och huru snart be med sin wåldsamhet utbrista. Nafnrliga*^!)^
(mittan antastar en människa oférmarft, ofta dä hon begär de största oorden,
felfgheter, och hwilfa ensamma funna upwäcka en sinfbom' Igmom en af,
pafsab god >)>«c och l*la.-parat,uu, som föregår foppympningon, fan ej sädarl
betybanbe olägenhet hafwa rum. Igenomkoppympning fan.ben tjeriligart*
års t'.ben utwälM til foppfmittan* utbristande som ock tiden lämpas iå, at
den stitfa fan ined beqwzmlighet nottu» sina käre anhöriges stölsc! , at ej
förtiga det kopporne pä detta sättet funna ympas pä en >öerson lämpeiigastoch
meb säferhet i barna aren, dä deu siuke e, wet sörja öfwer siufdomens fara ochsr sedan fri därföre < all sin lifstid. Förmedelst inuculatw meddelas smit,
tan igenom froopscus yttra hud : Däremot- naturliga fopporé smitta i»före«
ilkroppen med andedrägtcn, och angriper den aftid först de ädlare froppfeni-
delar. Igenom ympning nndftys andra smittosamma siufdomar, safon, Fttck,
Veber, Frife'. Och andra maligna kebrar, fom ofta ilieb koppor äro förenade,
fom ock lämna ympade koppor fäflait ärr efter sig Förutan detzt befmisers
ligg forrnoncr framför naturliga gän chara fopoor bör icke eller förtigas,
titt man t sednare tider äfwen finmtt , at ffclfroa Pesten afwcn pä (amma sättsom loppor, igenom ympning torde funna lindras och förefommas.

§. $.
X Koppympningen årsåledes både ti!lätel'Xt, nytfg och gstnJb; iF'«>,ind,

på dcc foppornc ej ma blifwa almannare och mcr^ fqffibgriöe i I'asbet, utaitsnarare föriwnna och föm'!!ss>'s. Min tid och .nna rutlfor tillåta nu ej at
wl^lnffgt »treba och upgifwa be tätt, som >fter ett ni!,b Poiitjcjue böra wid<
fagaif ti! ympningens införande här i Lanbtt. 3'l en början torde bock
reda» mr>ck t i denna saken uträttas igenom ftw'!l'ia fammanssotter, och'Stamböcker til iaoeuhtioos l.nzaretter, KOfiP-ömpn/ngÄlaxar^tters. Lotterier,
llågra Immm^nit^ter för almogens barn, hivilfa läft feppnmpa sig, npmuit,
tt'ingar och belöningar för herrar itawineiai ivteciic,!,, sym ned »tmärft ss'cke<
låghet och omjorg främjat et sä nyttigt werf, fom ock i fall Kongl. <-,> >ei..i,i i,
MetMchrn . hwilket med mycken vriswärb ö nhet och föesl'tig!'ct gjort an ial'er
och lämnadt uplysning til farwccrs hämmande i landet, äfwen laifte fränt,
deles ntgifwa en oalttelig underrättelse och >,'NruH c»,. hwarefter Mcdieitré-
Studiofi eller ock Prästerssapet på asläg na orter eller några andra stickelge
personer (TuOe funna »crffiella ympningen hos almogenoch andre, under
Provincial Medicine Dotrorernes tilsnn och tipfltt, Clliebat! i detta widstrattz
Land, be dock omöjeligen ffclf allestädes funna hinna därmed.

(a) Inrikes Tibningar N:o 6 af år 1762ben 2l januadi.
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